
|Cfl:y

Ii

i:

?3

"El*

CÖ

p—
i

CD

|q5
ca

i^"C^TDTWr A "KTTA liffOksakrings aktiebolagistettin. per(jXJT^'"*^^'»'^"^^-"*"^ AaX OeneraJagentur för Finland, Hagasundsgatan 2.
J1CIU. Stamer.

cftrogram^taåei
A. W. Eklund & C:o
Skilnadsgatan 19. Telef. 310

Välsorteradt lager af
Kontor

Viner & Spirituösa Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.billiga priser

1899.N:o 50

*»»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. €€€€e
H. W. LILIUS.

ro

fe 3

cd

ro

ro
Bro
Fp"

P— T
cö

Jakob Ljungqvists

AtelierFotografiska
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453-

Utför omsorgsfullt ocli tillbilliga
priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren.

Julutställning
Axa Lindholms

Tapisseriaffär,
Alexandersgatan 7. Telef. 638

K. G. Lehto
SJcrädderiaflSr.

Fredriksgatan 40. Telefon 19 14,

Lager af fioa tyger och färdiga kostymer
m. m. Modernt och omsorgsfullt arbete.

JET. W. Schalin.
Not- och. lustrumenthandel.

Fabiansgatan27. Helsingfors. Telef. 12 51

Största lager afFlyglar,Planlnos, Orgelliiirnionier.
& orkesterinstrument. Specialitet; Flyglar & Pia,
ninos från TärldsHrnian

Carl Becbstein iBerlin,

s£^^€€€€€€s
Helsingfors Elektriska

Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916

Serverar elektrisk belysning
Säljer elektriska materialier

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 27 December

Inkasso & Fastighetsbyrå. Georgsgatan 16, Telefon 2770.

Svenska Teatern.
"xHf

— '— ""^^^

Onsdagen den 27 December 1899,
kl 7V<o e. m.

Abonnement N:o 9.
För första gången:

nöddcbo Prestgård.
Folkspel med sång i5 akter och ett förspel at W. Reumert

Personerna

*9»MM€€6**

Kristoffer Kastrup, teolog, studerande
Fredrik Kastrup, juris studerande. .
Nikolai Kastrup, medicine studerande
Hans Blichér, kyrkokerde i"Nöddcbo
Marie, hans hustru
Emmu deras döttrar .Andrea MargaretaJ
Jens Ovesen, klockare och skollärare
Rosmine, han3hustru
Arendator Kjeldborg
Peter, hans son
Maldrebine, J åme&T

_
#

_
Theodora
Lars, dräng iprestgården
Hanna, pigaiprestgården
Ane, piga hos Uvesen
Mats, hjulmakare . . .
Sissa, trädgårdsrenserska
Ett stadsbud
Nissefar
Nissemor

Hr Lindroth.
Hr Bosqvist.
Hr Klintberg.
Hr Svedberg.
Fru Bränder.
(Frk. Ahman.
[Frk. Honnevie
Hr Stavenov.
Frk. Paldani.
Hr Hultman.
Hr Stenman.
(Fru Klintberg

,Hr Lindh.. Fru Lindli.. Frk. Lindmark.
. Hr Malmström..Fru Precht.. Hr Precht.. Hr Kngelbrecht
. Frk Lindmark.

Handlingen föregår iNöddobo.

Börjas kl. 7,80 och slutas omkring kl. 10, > e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansuatan Ti

SVEA"
Brand & Lifforsäkrings

Aktiebolag

J. H. Wiekels
Vinhandel.

Arraks Punsch,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'hcmneur) vid ut-
ställningen i Bordeaux 1895.

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17,

si/ Julutställning st/
Nya Tapisseri affären

Hagasundsgatan 2. Telefon 3201.

Stor flyttningsrealisation
20 proc. rabatt.

«s£■s# Nya Glasmagasinet %se«t
3 Mikaelsgatan 3

Oscar Alexsix.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg, 37 Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr.Lalimaiins un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af JouvillS & C:o's
i Grenoble världsberömda handskar.
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fotografiska fiandels* $ Tabriks=
Aktiebolaget i finland

in

*$&£ Helsingfors $€€£
I. Fotografiska, artiklar,

11, Fonografer, Graph.oph.oner
111. Scioptikons, Kinematografer

Röntgen-och. Medicinska apparater.
CQ

N. Esplanadsg. 33, 1 tr. upp.
Automobiler, Velocipeder.
Kontorsinredningar, Skritmaskiner.

IV.
V.

Mikaelsgatan I, Itr-J

Q

mr T> IWTJVTCTnATTTi Fotografisk Ateli
V, JT. illX ÅFJåL j|l Porträtter / visitkortstormat å 6 mk,

SKÄNE", Brand- & Lifiörsäkringsaktiebolag:
Alla dagar Hotel KampMiddagsk on s er t

Wiener Damovkestern J. C. Sc/twarz.frän kl. 3 e. m

A.TELIER A.POLLO.
MAGASIN DU NORD.

er.
pr duss,

j^jEl^p^^^i.wi

Kontor Vestra kajen 18
C. F. GARLANDER.
Alla aftnar

Aftonkonsert
frän kl. 8 e. m
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N. Esplanadg. 31
(Catanis hus.)
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Julutställning
hos

Firma H. Elimin
9 AlexanJersgatan 9,

Helsiifors CtoWs
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef 4 91

JULIUS SJÖGREN
mikadsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och IrikovaruaflTiir.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Tel. 2776. Tel. 2776

»60^ sågad, klufven, hemkörd per telef.
Hyfladt och ohyfladt virke.

Restaurant
€. ?" njfberg»

AKTIEBOLAGET FINSKA JERNSÄMSFABRIKEN.
Enda Specialfabrik i Finland for

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER
Betydlig! billigare im do utländska
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
m Imhr- '

Cmil Rcbnberg.
OBS.! FullsiandiK garanti
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3mnfsfällninq
At album, fotografier, skrittyg. pöstpäppe^ocli
kuvert ikartong-er:

Ett stort parti vackra dockor och leksaker i
Tornbergs Pappershandel

Södra Esplanadgratan 12.
(Wasa Aktie Banks hus).
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La Rosa Habanera
Havanna Cigarrer
C. A. Menendez-Habana-Cuba.

Direkt importerade. Extra fin kvalitet,
Representant för Finland:Enrique Sanchez,J:r.Helsingfors. Telefoner 22 66 &2022

Tondiktare iprosans bann.
Det vore an helt och hållet taga fel

om man föreställer sig att stora konst-
närer emottaga sina musikaliska inspi-
rationer allenast under en azurblå him-
mel, omgifna af doftande blommor. Den
odödlige Mozart t. ex. yttrade bl. a.
till sin vän Schikaneder att han aldrig
kände sig sä produktiv, att melodierna
aldrig strömmade rikare in öfver ho-
nom än efter en god middag. Rossini
drömde den underbart vackra trion isin
opera „"Wilhelm Tell", under det han
sysslade iköket med anrättning af sin
omistliga maccaroni. Beethovens nSin-
fonia eroica" föddes i hans gigant-
hjärnamedanNapoleonlakanoner 1809
dundrade örver Wien och den förskräm-
de mästaren, mera död än letvande,
satt hopkrupen isin källare. OmFrans
Schubert berättar Farna att hans mast
gripande sånger och serenader tillkom-
rno då, efter det han tömtett obestäm-
bart antal bägare, hans hufvud slutli-
gen sjönk ned mot bordsskifvan.

Ock>å den väldige fugadiktaren Se
bastian Bad säges ej sällan hafva af
brutit sina oratoriesatser for at 211va
sin köksa fingervisningar ikokkonstens

interna eller medels björkriset inplanta
lefnadsviset hos någon af sina tjugo
fosterbarn. Lyckligtvis gör den til
deras skapelser hänryckt lyssnande ef-
tervärlden ingen åtskilnad på om snil-
levärket tillkommit under inflytande af
den thyrsossvingande Bachus eller mu-
serhärskaren Apollo.—

*""►—

Kristiania teater betalar sin
skuld till stadens sparbank,

som

Vid Kristiania Sparbanks direktions-
möte den 12 innevarande December be-
handlades bl. a. frågan om användanz
det af ett af Kristiania teate^återbj
tak belopp stort kr. 87 I
Sparbanken i tiden lämnat teatern dels
i form af räntebärandepantobligationer
samt vexelobligationslån, (räntorna hafva
redan för år sedan afskrifvits) och dels
som räntefria hypotekslån. Förhand-
lingarnaleddes a^iii^ktionsonitöniiKlpn
hofchef Frulid^^^^^HH^MM

Pä förslag af sparbanksstyrelsen fat-
tades följande bestal: Direktionen sam-
tycker till att beloppen för sparbankens
rantobligationer i Kristiania teater kro

Försök
(Uesterlund $ &o$

utmärkta Frukt Marmelad.
nor 32,000, och för tvänne Kristania
teater åren 1894 och 1896 teatern läm-nade räntefria lån å tillsammans 17,000kr., hvilka belopp numera äro af'tea-
tern likviderade, äterbäras till teaternsrepresentantskap för att tilläggas tea-
terns pensionsfond för skådespelare ochfunktionärer. Dock med vilkor att ka-pitalet icke tillgripes och att detsammasåsnart den n. v. teaterbestyrelsen af-gär från sitt mandat af äfven bestvi-else för pensionskassan, öfverlämnastill nationalteatern som grundfond tillen pensionsfond för dess skådespelareoch ofnga funktionärer. ffled allt fort-farande samma vilkor. att kapitalet ickemå röras och för öfrigt säkerställasgenom placering i goda, räntebärandevärdepapper och endast räntorna an-vandas for pensionenngsäcdamäl samt—

såframt desamma ej härtill fullt at-gä
—

läggas till kapitalet.

-^"►^

Teater och musik
Gerhart Hauptmann och Folkteatern

iMoskva. Redaktionen för tidskriften
B l3uhne und Welt" har från direktorn
vid Moskva Folkteater emottagit en till
Gerhart Hauptmann stäld skrifvelsehvilken på gnmd af obekantskap meddiktarens adress redaktionen bedes för-
medla till adressaten. Skrifvelsen är
sålydande:„Medlemmarna afFolkteatern iMoskvahafva i dag, vid öppnandet af företa-
lets andra spelar, enhälligt beslutitut-
tala sin känsla af högaktning förnuti-dens störste dramaturg. Vi känna det
alla djupt, att vår unga scen, hvilken
som_ hufvudmål uppstält återgifvandetaf hfskraftiga, af poetisk skaparekraft
genomträngda karaktärer, har för sittgoda rykte att främst tacka edra oför-
likneliga mastervärk. På uppdrag af
personalen.

Direktionen

Enligt fackmanna uttalanden skall
folkteaterns arbete och prestationervaradit beröm värda. På repertoaren förspelåret star bl. a. Hauptmanns ,En-

é

Lorens Itiaimström, Herrekiperin

Harald Wasastjeriiås BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
BODEGA ESPANOLAFilharmoniska Sällskapet. (Etablerad 1883)

Helsingfors.

Försäljningiparti och minutaf endastäktautländskaProgram Viner &
Spirituosa

g JBlfllsHHÉirPopulära Konserten (JS^Hjjj^Nya BarngarderoTS
Torsdagen den 28 December 1899

Ai^g tiebolag;ot
Ouverture till .Hamlet

Donau-vals Alexandersgatan 31, (Tallbergs nya hus.)
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.Serenade Möbeltyger:

kretonner m. m.
Möbler & mattor,

halfsiden, velveteen, gobelintyqer
Engelska lampor och metallvarorKonstnärligt krukmakeri.Preludium och Fuge

Onverturc till »Girondisterna- . Litolff Julufsfällnin^
Cl). Uluim Pappcrsbandel

Air Varie n:o 2, för trumpet . Lamotte
(hr Emile Trognde)

Snite ur -Carelia
N. Esplanadg. 43.Ouverture, Intermezzo, Ballade, Alla marcia

Fackeldans
Largo

Paus

Paus

som finnes är

34:de

GJade
Strånas
Moszkowski
Bach-Abert

Sibelius

Meyerbeer
Handel
Rubinstein

Helsingfors Nya Musikhandel
Fazer & Westerlund.

Största Not- cch Instrumentaffär
Nyheter!

Jean Sibelius, Athénarnes sång.
Jean Sibelius, Koskenlaskian Morsianmet,

Selim Palmgren,Deux Contrastes, pour Piano.
Oskar Merikanto, Uusia Lauluja.

Erkki Melartin, LegendI. pour Piano.
Ekman-Sibelius, Sången om korsspindeln

Fazer & Westerlund
Fabiansgatan 16, Alexandersgatan 36

Specialaffär för Korsetter.
Svenska prisbelönta & andra utländska fabrika-

ter ialla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsetctjedrar & planschetter,

till billigaste priser, hos

O. Grundström.
N:o 26 Alexandersgatan N:o 26

C.E. Lindgrens BorstbinderiafFär,
Alexandersgr.46. Centrals hus
Alla sorters finare och gröfreBorstar & Penslar,Tamburmattor & Rottingpiskor,Toilettvålar, Amykos. Par-fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar & Toi-lettprydnader, Portmonnäer. Börsar. Plånböcker, Cigarr-St Cigarrettfodral m. m. till billigaste priser.
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Toreador et Andalouse

Konserten ägor rum i

Societetshuset.

Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIN

//A 31MO JV D.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o

Generalagenter förFinland & Skandinavien

4*s«4*4*4*s*4f4*

Helsingfors,

CUcnzel hagelstams
förlag:

Juhani Aho, Spånor II ....
Konni Zilliacus,Hågkomster o. Hi

storiur
H.Leutemann,KuvallinenEläinkun-

nan Luonnonhistoria, (öfvers. från
tyskan af .1. Saurio.)

Förfalloboklör växlar o. räntor.
Dagbok för 1900 med dag o. datum
Adelskalender för....

i:75

4:50
2:80
1:50

10:—

Äkta o
3

9
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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K.P^ MJJy

Hirijiéiup
i Renar hufvudsvålen
! 3efordrar hårväxten

Ingnidea ihfirroten 1 a
finger i veckan fnre

kamningen.
Erhållaside flesta apotek,

p drog- oohparfymaffkrer
samt iparti genom

GUIDOHORNBORG.Helsingfors
Telefon 15SI

Pris pp flacka 3 mk
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SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Jouluk. 27 p. 1899.

Alennetuilla hinnoilla.
Filharmoonillisen seuran orkesterin avulla

Punaincnlaukku,
(A piros bugyéllaris.)

4-iiävtöksinen Unkarilainen kansannftytelmä, lau-
luiiioeu ja tanssinecn. KirjoittamU Csepreghy

Ferencz. Suoment. Jalmari Finne.
He n kilöt

Aleksis Rautio
Alma Auer.
Mimmy Leino.

riii-ök .Mihalv. kyliUuoiiiäTyß
Zsofi, lianen vaimonsa . I
Wender Julis, leski . .
Menczi, hanen tyttärensä
Cillag Pal, husaari-aliupseeri . . Evert Suonio|
Husaarien ratsumestari . . . . Uuno Salmela
Petak Janos, vanha| husaarikorp- (Emil Falck.

raaliBoros Dani, nuori|
Pennas Muki, kylan notario
Hajas muki, pehtori . .
Kosza Gyurka, talonpoika

(Kaarlo Keihäs
lisakki Lattu.
Taävi Pesonen
Otto Närhi.

Leveles Misi, postimies....Pietaii Alpo.
Jaska j rjnho Rissanen
Panni >TörökMhialynpalveluksessa'LilliHögdahl.
Kati ) |
llustalais-Kata Hima Rantanen

Palvelijoita, talonpoikia,husaaria, mustalaisia
ja poliisia

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo Va 8
ja loppuu k:lo Va "

Stickade varor sifon strumpor, damasker,
vantar, harnklädningar. gosskostymer, tuavästar, dam-
tröjor, underkläder, sportskjortor, sjömanströjor etc

Beställningar emottagas på all slags maskin-
stickning

Ullgarn i tlere nyanser och schatteringar £ör
såväl hand- som maskinstickning från Fmk 5:50 till
högre priser

Helsingfors, Mikaelsgatan 2

Th. Neovius.

I ... jfB^ !^ll
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.
O. Öländers

Skrädderietablissement,
Skilnadstorget 2.
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wHelsingfors Elektriska
w Belysnings Aktiebolag

\l/—
w

A. Nikander
Mikonkatu 11. Tel. 303.v

Oikeita \j> \l/|VHneJä, Konjakkia,
Rommia ja Liköörejä.

-;;:- Pyytäkää hintaluettelo! il:--w

II M/ II _____ _______

Kasarminkatu 27 Telef. 916

Toimittaa sähkövaloa.
Myy sähkötarpeita.

O OQ' Beklädnads-Bolaget A?Jto & C:o
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05MineralvattenfabrikenSivori & 4f &

& Merikannon Kostymer, Paletåer och Benkiäder för fest O
CD
S

visit och hvardagsbeh.of förfärdigas snabt och omgängas sorgsfullt
Godt material, fin snitt och skickliga arbetarePiaiiomakasiini rekommenderar sina tillvärkningar Priserna särdeles moderata
Färdiga kostymer, paletårochbenkläderpå lager
Frackkostymer uthyras.

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3191.

&}
Wiipurissa |He lsingissä

Aleksanterinkatu 21. Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. \l> Tel. 29 22. Meklhdis.ads-JBola.ffet JLalto &C:oiQi Oö \QQQ>ÖOÖÖ Sangatan JV:o 9. Tel. 15 05.

samma människor" samt stycken a*
Strindberg, Artur Schmitzler m. fl.

»Det lykkelige Skibrud", denne Ludv.
Holbergs i så breda drag tecknade ko-
medi, uppfördes den 25 Nov. iKristia-
nia för första gång iNorge. Chn ut-
förandet yttrar ett norskt blad: Detär alldeles underbart att se huru en
talentfull ledning och ett träget arbete
kan skapa värklig konst af t. o. ra.
det mest ofärdiga material. Hvadexem-
pelvis fru Lavik format och bearbetat
af deDna Holbergska komedi blef ett
konstnärligt helt, som lyste med klart
sken.

Man såg här en samling unga per-
soner, hvars namn man knappa3t förr
'äst på en affisch, prestera ett spel långt
ipra i Holbergs anda än man kanske

någonsin sett det å våra störrescener.
i finnes många döda punkter irDet lykkelige Skibbrud", men med

r'fn fart och det Iit' som var ispelet
Slömde man dem. Och mången falsk

etoning hördes nog, men man fäste
*'8 ej därvid emedan man hela tiden
kan<ie att här spelades med glödande
Qtresse och spända nerver. Den inspi-

rationens omedelbarhet som hvilade öf-
Ver det hela utplanade intrycket af män-
S« on Täök och mången svig-
tande förmåga. Publiken fölide styk-

Tobaksfabriken

'"SAMSONS"
i Tavastehus tillverkningar rekommende-
ras åt tobakskännare; försökSamson I
,,Samson 2" (Trämunstycken) och "1899'

ket med ominskadt intresse frän början
till slut och sparade ej heller på bi-
fall".

Tvä nya operor af nederländska kom-
positörer komma att under denna sä
song uppföras iAmsterdam. Det är
anmärkningsvärdt såsom varande något
ytterst sällsynt, Den ena är författad
af H. Th. Monck och bär titeln „Hel-
ga". Den andra hvars titel är 3feil-
ief-1 är komponerad af Martin Bonman.

Ernst v. Wollzogen har skrifvit en
enaktare för sekelfestrepresentationen
som är afsedd att vid sekelskiftet gä
af stapeln å Berliner teatern. Förfat-
taren har gifvit stycket titeln _Vexel-
strömmar

Kristiania Centralteater torde enligt
Man skulleI HM I 111 I^^^^^^^J

nämligen hafva for afsikt att i en icEe
synnerligt aflägsen framtid igångsätta

ett slags annexteater där det komme
att hufvudsakligast uppföras folkpjeser,
operetter och liknande. Man torde al-
laredan lyckats förvärfva sig lokal här-
för.

Författaren Möns Lie har tillNatio-
nalteatern iKristiania inlämnat icke
mindre än fyra skådespel,men icke lyk-
kats få något af dem antaget till spel-
ning

friarefot" kallar den bekante
liederkomponisten Meijer-Hellmund en
vaudeville hvartill han skrifvit såväl
texten som musiken. Stycket är anta-
get till spelning af Centralteatern i
Berlin. Ämnet är helt modärnt och
det är att förmoda, det de stora sym-
patier imusikaliska kretsar författaren
redan äger, skola genom sagda arbete
än vidare befästas.

Richard Wagner i Spanien. Frän
Bayreuth skrifves bl. a.: För kort tid
sedan gafs här en Sinfonikonsert.
anmärkningsvärd för såväl de å pro-
grammet upptagna och välvalda num-
rorna, som för konsertgifvarens person.
Denne bar namnet Antonio Ribera och
är .. Maestro director, ey concertador'
trän Baivelona. Herr Ribera uppehål

ler sig i Tyskland pä uppdrag af sin
fädernestad, för att göra erfarenheter
och studera uppförandet af Wagners
arbeten, hvilka rön isinom tid skola
göras fruktbringande förhans hemland.
Efter att här hafva öfvervarit festspe-
lenbegifverhansig förfortsättandeafsina
Wagnerstudier till Miinchen och Karls-
ruke. Ribera dirigerade vid koncetten
utom annat Richard Wagners Faust-
ouvertyr och Berlioz' Sinfonie Fanta-
stique samt inhöstade välförtjänt erkän-
nande för sin framstående dirigentför-
måga. Afven Siegfried AVagner öfver-
varade koncerten.

Ett nytt lustspel BlättleinlAébe"
af Joh. Rusigk har utan större fram-
gång uppförts första gången å Stadt-
theater i Altona.

" <*> "

prick alltid

jVlonopole sec"!
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M. Espßanadg. 33 & Unionsg. 28.
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J Champagne

3 Mont de Bruyére
säljes iminut hos de flesta Herrar handlande

Serveras a alla MTTFnH'
tioner. I'nrlilnircr hos

o Ernst Tollanrler^C55. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43IM
Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchestern
J. C. Schwartz.

Onsdagen den 27 December 1899

Fredr. Edv. Ekberg.
k KonditoriBiteri

52 Alexandersgatan 52.
Helsingfors

j^^^^rNri^^^r^c^.xrxrxr^ri^irr^rr^^^t?

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.

■ Prima vara.
SörnäsAktie Bryggeri,

.^xxx^xjXkUk^^ki^&drfk^k-;

Ml w%

Jk Inr - fg^ W

1. K- Kröckels
St/ Vf/ Bryggeri W S»

Lager 01*Salon Pilsner
... otot Telefon 546 Mi/vi/vi, M/

St/
fors, Hufv

it*

m é
IJ\ Lager af ur & keder. sann
|Dj ringar, armband & brooher till

Bh^^ billiga priser. Reparationer ut-

"~<'i:^r (Ob^FöMwarjeur garanteras-J

W:m. EKBERG. Cognac-. Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Tetef. 2178 Hetsiftfflbn

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödar kolerabakterier på en half
minut samt tyfoidfeberns, difte-
riens och. rosfeberns bakterie på

en minut.
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vidK
Karolinska Institutet iStockholm

D:r Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid Universitetet i Christiania.

D:r F. Huedpe. Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Kochs Institut i Herlin.

D:r Girand, vid Municipallaboratoriet iParis
D:r M. Raskina vid Professor Afanasje/fs labo-

ratorium å Kliniska Institutet i St. Pc-
tersburg.

D:r K. G. Kuylenstierna, Assistent vidFarma-
ceut. Institutet i Stockholm, m. ti

Finnes till salu å Apothek, Drog-
affärer m. fi. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

©-o«o-»-o-»-^»o>«<*«<o©^e<»*ö-<&«i<©>«

« Brefpapper "
" rikhaltigaste lager af utländska och inhem- "
V ska sorter, linieradeoch olinierade. y
a Firmatryck utföresbilligt. ▲

Dahlbergs Pappershandel, J" Alexandersgatan 15. «

Program:
Le petit corporal,Maiscli. .
Premier damour, Romanze .
Märchentraum. Intermezzo
Serenade matinaie
Xeu Wien, Walzer ....
Ouverture Italieuer in Algier"

7. Fantasie »Hugenotten" ....
8. Nachtschwärmer, Walzer .
!'. Wiener Folksmusik. Potp. . .

10. Mir hat amol vom Himmel träum
Lied

11. Traumbilder, Fantasit
12. §11, Galopp . . .

Desormes
Fechter.
Bertt>.
Laporte.
Strauss

Meyerbee
Ziehrer.
Komzak.

Kratzl.
Lumbve

Asmolofs Tobak
& Papyrosser

ständigt på lager uti

Fredr. Edv. Ekberg.
Tobakshandel

52 Alexandersgatan $2. Telefon 1448

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Lördiiiron den 30 December kl. 8 e. m

Abonnement N:o 2
För l:sta gången

Det skadar inte.
Lustspel i 3 akter af Frans Hedberg

Personerna
Assessor Kärner, änkling.

Lotten i hans brorsdöttrar
Lovisa, hans ogifta syster.
Klas Holm. hans styfson.
Pihlén, extra ordinarie.
Gröt. kamrer.
Arvid, lians son, ingeniör.
Johanna, assessorns piga,
Nilson, vaktmästare.

Handlingen föregår hos Kärner. Första och andra
akterna i Stockholm, vintern 1870, den tredje fyra

månader senare på ett landställe.

Representationen börjar kl 8 e. m. och slutar omkr
kl. 10.;» e.m. Dörrarna öppnas kl. 'Je. m.

Gula biljetter.
Biljetter säljes alla hvardagar iTé-

handeln midt emotSvenskaTeatern ( Argos
hus) Samt representationsdagen äfven å
Studenthuset fr. kl. 5 e. m.
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nragipe
"MoDopole sec,,
ficidsicck * &© Reims,
serveras å alla restauranter
och finnes att tillgå hos de
flesta vinhandlande såväl i
Helsingfors somilandsorten

Ä- & &■
Partiorder upptages å lif-

försäkringsbolaget LTJrbai-
nes kontor, Ö. Henviksgatan
N:o 1. Tel 13 57

«fetf«t««Mt*«Ml

M/
M/
M/
Vt/

Helsii s Nys Tryckeri. 1890

Aktiebolaget
Norra Bryggeriets""

Pilsener
Lager Öl

rekommenderas Telefon 1917,

Nissens
världsberömda/ /Bröstkarameller

Inreg.vurum. liii-ck- varunr
för hosta, förkylning, inflammationiluftröret,

kittling istrupen, etc
Försäljes hos alla herrar Drog- & Kolonialva-

ruhandlande i landet. Parti från enda tillvarkaren

Nissens Ang Karamell Fabriks Bolag
Helsing-fors.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchestern

J. C. Schwarz.

Torsdagen den 28 December 1899

Program
Sochor.
Verdi.
Gretsoh
Bose.

1. Weana Schnapper, Marschi- Zigeunerchor
3. Herzensdiagnore. P. M..4. Serenade discrete . . .5. Natusänger, Walzer5. Fantasie »Rigoletto" . . Ziehrer

Verdi.

8. Philhs & dl6Mutter, Lied W■>. bvenska toner, Potpourri . . V0. Em Kiinstlorfest. Walzer V1. Potpourri »Jagd nach dem (;iiirl^!!!WßL-. btorchsohnabel, Galopp. , . Fahrbaoß

Nicolai.
Brahms
Meissner
Siems

6. OJ. Urin*
Uraffär

Cele/on 2965.fabiansgatan 27


